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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
                       KÖZGYŰLÉSE 
ESÉLYTEREMTÉSI  BIZOTTSÁG      
Ikt. szám: 2538-2/2016.  
 

B E S Z Á M O L Ó 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. március 24-én tartandó ülésére 
 

 
Tárgy: Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 
A bizottság  2015. évben   16 alkalommal  ülésezett, melynek során 2 alkalommal együttes 
ülést tartott az Értékmegőrzési Bizottsággal. Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. 
A bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében, valamint az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és 
hatáskörében eljárva összesen 265 határozatot fogadott el. 
 
1. A bizottság döntött: 

 
• az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai programjának, 

valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról, módosításáról, 
valamint a szakosított ellátást nyújtó telephelyei házirendjének jóváhagyásáról, 

• az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza szakmai programjának, szervezeti és működési 
szabályzatának, valamint házirendjének jóváhagyásáról, 

• a bölcsődék 2015. évi nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról, 
• az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározásáról a 2015/2016. nevelési évre, 
• a 2015. évi Lakáshasznosítási javaslat jóváhagyásáról, 
• a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2014. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról, 
• az óvodai körzethatárok módosításáról, 
• az iskolai intézményi tanácsok önkormányzati delegáltjairól, 
• tag delegálásáról a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokról szóló döntés 

előkészítéséhez, 
• a szociális alapon történő bérbeadás feltételei és a szociális rászorultság mértéke 

részletes vizsgálati szempontrendszerének, valamint a lakásigénylési névjegyzékbe 
vételi kérelemre vonatkozó adatlapok tartalmának jóváhagyásáról, 

• díszoklevelek adományozásáról nyugdíjas pedagógusok részére, 
(A bizottság a Pedagógus-naphoz kötődően 43 nyugdíjas pedagógus részére 
adományozott díszoklevelet és pénzjutalmat a vonatkozó önkormányzati rendeletben 
foglalt szabályok figyelembevételével.  A díjazottak arany oklevél esetén (32 fő) 
70.000 Ft, gyémánt oklevél esetén (25 fő) 80.000 Ft, vas oklevél esetén (3 fő)  90.000 
Ft, rubin oklevél esetén (2 fő)  100.000 Ft  összegű pénzjutalomban részesültek.) 

• a nem önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatókkal kötendő szerződések 
megkötéséről, a szerződések tartalmáról (3 esetben vegyes fogorvosi praxis, 3 esetben 
felnőtt háziorvosi praxis feladatai ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 
megkötéséről, továbbá 1 esetben háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 
történő végzésére kötött feladat-ellátási szerződés meghosszabbításáról), 

• az bizottság ügyrendjének módosításáról, 
• az bizottság 2015. I. és II. félévi munkatervéről. 
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A bizottság döntött továbbá: 
 

• a Fiatal Házasok Otthonában lévő lakások bérleti jogának elnyerésére beérkezett 
pályázatokról,  
(A Széchenyi sétány 4. szám alatt lévő lakások bérleti jogának elnyerésére a 
pályázatokat egész évben folyamatosan lehetett benyújtani. Az év során 19 pályázat 
érkezett, a bizottság valamennyi kérelmet támogatta.) 

• az önkormányzat tulajdonában lévő krízislakásokra vonatkozó kérelmekről (2015. 
évben 5 kérelem érkezett, melyeket a bizottság támogatta), 

• a szociális alapon bérbe adható lakásokra vonatkozó bérleti szerződések megkötése, 
valamint a lakásbérleti szerződés időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről  
(2015. évben 107 kérelem érkezett. A bizottság 95 esetben a kérelem támogatásáról, 
míg 12 esetben a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével 
a kérelem elutasításáról döntött.) 
 

2. A bizottság közgyűlési döntésre előkészítette az alábbi témákat: 
 

• A szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 
kerekasztalról szóló 15/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és területi 
védőnői körzeteiről szóló 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, 

• Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése (a bizottság a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott általános iskolai felvételi körzeteket változtatási 
javaslat nélkül elfogadásra alkalmasnak tartotta), 

• Értékelés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata, 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési   
Koncepciójának felülvizsgálata, 

• Javaslat a 2015. évi „Kecskemét Városért Oktatási Díj, a „Kecskemét Városért 
Egészségügyi Díj“, a „Kecskemét Ifjúságáért Díj“, az „Ifjúság a Közösségért Díj“, 
valamint a „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj“ adományozására. 

 
3. A bizottság javaslatot tett: 

 
• a Közgyűlés 2015. II. és a 2016. I. félévi munkatervére, 
• a Kada Elek-díj adományozására, 
• a Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető cím adományozására, 
• a megyei kitüntető díjak adományozására,  
• a feladatkörébe tartozó közbeszerzések bírálóbizottsági tagjaira, 
• az Értékmegőrzési Bizottsággal közösen a 2015. évi intézményfejlesztési, felújítási 

keret megnevezésű tartalék felosztására (az egészségügyi és szociális ágazathoz 
tartozó intézményekben 80.400 eFt, a köznevelési ágazat intézményeiben 116.100 eFt, 
a kulturális ágazathoz tartozó intézményekben 3.500 eFt összértékben javasoltak 
karbantartásokat, felújításokat és beruházásokat elvégezni). 
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•  Városi Támogatási Program „Egészségügyi Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (63 pályázatot javasolt támogatni 7.925.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (15 pályázatot javasolt támogatni 2.850.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Ifjúsági Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (38 pályázatot javasolt támogatni 4.750.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Szociális Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (29 pályázatot javasolt támogatni 3.800.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Idősügyi Programok” előirányzatára beérkezett 
pályázatokra (48 pályázatot javasolt támogatni 6.650.000,- Ft összegben), 

• Városi Támogatási Program „Oktatási Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 
terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni 150.000,- Ft 
összegben), 

• Városi Támogatási Program „Szociális Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 
terhére támogatható kérelmekre (1 kérelmet javasolt támogatni 300.000,- Ft 
összegben), 

• Városi Támogatási Program „Ifjúsági Programok” előirányzata 5%-os tartalékkerete 
terhére támogatható kérelmekre (2 kérelmet javasolt támogatni 350.000,- Ft 
összegben), 

• a polgármester döntését megelőzően a lakásgazdálkodási feladatok ellátásához 
szükséges önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adására (2 esetben). 
 

4. A bizottság véleményezte: 
 

A bizottság véleményezési jogkörében eljárva hozta meg a legtöbb határozatát. 
Véleményezte a közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületét érintő részét, valamint az 
állandó bizottságok általános feladatainál meghatározott ügycsoportokat, így például az alábbi 
tárgyú előterjesztéseket:  
 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési   

Szabályzatának módosítása (2 alkalommal),  
• A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása, valamint az ezzel összefüggő döntések 
meghozatala (4 alkalommal), 

• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete módosítása, 

• Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos új 
önkormányzati rendelet megalkotása, közszolgáltatási szerződés megkötése, 

• Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja, 
• Járási Esélyteremtő Program elfogadása, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idősügyi Koncepciója, 
• Az önkormányzat által fenntartott egyes intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata, módosítása (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, 
Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza), 

• Hírös Sport Nonprofit Kft. által üzemeltett Kecskeméti Fürdő, Élményfürdő és 
Csúszdapark jegyárstruktúrájának változtatásával kapcsolatos döntések meghozatala,  

• A köznevelési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala és a döntések 
végrehajtása, 
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• Nyilatkozat köznevelési intézmények működtetéséről, 
• Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja és annak végrehajtásával 

kapcsolatos döntés meghozatala, 
• A Kecskeméti Ifjúsági Tanács megalakítása, 
• A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium intézményvezető-helyettesi (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése, 
• A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezése (2 alkalommal), 
• A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskola 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 
véleményezése, 

• A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tagintézmény-vezetői 
(magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezése, 

• A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Középiskola M. Bodon Pál 
Alapfokú Művészeti Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) és 
tagintézményvezető-helyettesi (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett 
pályázatok véleményezése, 

• A Belvárosi Óvoda (Ferenczy Ida Óvoda), a Corvina Óvoda, valamint a Kálmán Lajos 
Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatok elbírálása, 

• A Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 
Kollégium, Gyermekotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázat 
véleményezése, 

• Közművelődési intézményekkel kapcsolatos döntések meghozatala, 
• Pályázat kiírása az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az 

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői /magasabb vezetői/ 
beosztásának ellátására, 

• Döntés az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményvezetői feladatainak 
ellátásáról, 

• Döntés az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményvezetői 
feladatainak ellátásáról, 

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
fordulójához történő csatlakozás, 

• Együttműködési megállapodás megkötése az SOS-Gyermekfalu Magyarországi   
Alapítványával, 

• A Városi Támogatási Program 2015 évi pályázati felhívása,  
• Pályázat benyújtása a 2018-as Európa Ifjúsági Fővárosa címre, 
• Ideiglenes hatályú működési engedéllyel rendelkező szociális intézményi 

telephelyekkel kapcsolatos intézkedések megtétele, 
• Alapítványi forrás átadásáról szóló döntés meghozatala (2 alkalommal), 
• A Kecskemét, Mezei u. 34. szám alatti közösségi ház fenntartásával kapcsolatos 

döntések, 
• Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthonához kapcsolódó 

döntések meghozatala, 
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött megállapodás útján, 
• Együttműködési megállapodás megkötése a Kecskemét-Széchenyivárosi 

Közösségépítő Egyesülettel, 
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• Beszámoló a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 
37/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet bevezetésével kapcsolatos feladatokról, mintaétrend 
elkészítéséről  
 

A fentieken túl a közterület-használatról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletben  
foglaltaknak megfelelően egészségvédelmi szempontból 2 esetben véleményezte a 
közterület-használati szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatokat, a tervezett rendezvények 
terveit.  

 
5. A bizottság ellenőrzési jogköre keretében: 

 
• A bizottság a Smile Dent Kft. 2014. évi fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló szakmai 

beszámolót elfogadta. 
 
• A bizottság értékelte a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

szociális és gyermekjóléti intézmények beszámolói és az ellenőrzések alapján az 
intézmények 2015 évi szakmai munkáját. 

 
A bizottság egyes feladatainak szakértői véleményezése, döntései végrehajtásának szervezése, 
ellenőrzése céljából 2015. március 3. hatállyal Lakás Munkacsoportot hozott létre. A 
munkacsoport 2015. évben 5 alkalommal ülésezett.  
A munkacsoport közreműködött a lakásgazdálkodással kapcsolatos előterjesztések 
előkészítésében, nyomon követte a lakásgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek hatályosulását, a szakterületéhez tartozó közgyűlési és bizottsági döntések 
végrehajtását.  
A Horváth Döme utcai nyugdíjasházban helyszíni bejárást tartottak, melynek kapcsán 
felhívták a városvezetés figyelmét a kéménybélelés mielőbbi megoldásának fontosságára.  A 
munkacsoport kiemelten foglalkozott az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 32/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával és a 
tárgyban új önkormányzati rendelet előkészítésével. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Esélyteremtési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót fogadja el.  
 
 
Kecskemét, 2016. február 29. 
 
 
 
              Engert Jakabné 
                       elnök 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
             KÖZGYŰLÉSE__________                                                    
Ikt. szám: 
 
 
 
 

HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (III.24.) határozata 
Beszámoló az Esélyteremtési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 
 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Esélyteremtési Bizottság 2538-2/2016. számú, 
fenti tárgyban készült beszámolóját elfogadta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


